Referat fra møte i verdensarvrådet 14.12.2020 kl.1200-1400.
Til stede:

Isak Busch, Runa Finborud, Arve Hitterdal, Kjerstin Lundgård, Ellen Haugen
Bergsrønning, Nora Marie Bransfjell, Odd Sletten, Per Øyvind Riise, Tove
Martens, Magnus Borgos, Anne Nyhamar. Bjørnar Tollan (siste del av møtet),
Bjarne Granli møtte for Line Storsnes, Siv Stuedal Sjøvold møtte for Kjersti
Forbord Jensaas.

Sak 23/20
Innstilling;
Vedtak;

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste godkjennes
Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 24/20
Innstilling;
Vedtak;

Godkjenning av referat fra møte 23.10.2020
Referatet godkjennes
Referatet godkjennes

Sak 25/20

Søknad fra Ole Peder Svendsen om støtte til etablering av Vauldalen
handel- og hestebruksmuseum
Innstilling:
Enkeltpersonsforetaket Ole Peder Svendsen, tildeles kr.70000 eks. mva. til
registering, dokumentasjon og arkivering av opplysninger og
kunnskap om historisk hesteutstyr for bruk i prosjektet Vauldalen
Handels- og hestebruksmuseum.
Arbeidet skal gjennomføres av Rørosmuseet, og midlene brukes til
dekning av utgiftene til museet. I tillegg til at registreringene og
annen dokumentasjon oppbevares i prosjektet Handels- og
hestebruksmuseum på Vauldalen, skal opplysningene oppbevares på
Rørosmuseet.
Midlene utbetales etterskuddsvis, basert på utgiftene til Rørosmuseet.
Regnskap og kopi av fakturaer sendes til Postmottak Røros kommune
v/verdensarvkoordinator.
Vedtak;
Enkeltpersonsforetaket Ole Peder Svendsen, tildeles kr.70000 eks. mva. til
registering, dokumentasjon og arkivering av opplysninger og
kunnskap om historisk hesteutstyr for bruk i prosjektet Vauldalen
Handels- og hestebruksmuseum.
Arbeidet skal gjennomføres av Rørosmuseet, og midlene brukes til
dekning av utgiftene til museet. I tillegg til at registreringene og
annen dokumentasjon oppbevares i prosjektet Handels- og
hestebruksmuseum på Vauldalen, skal opplysningene oppbevares på
Rørosmuseet.
Midlene utbetales etterskuddsvis, basert på utgiftene til Rørosmuseet.
Regnskap og kopi av fakturaer sendes til Postmottak Røros kommune
v/verdensarvkoordinator.

Sak 26/20

Søknad om støtte til dokumentarfilmen «Bonden på bakken bruk»
Innstilling;
Fakta film tildeles kr.15000 til produksjon av en demo om
dokumentarfilmen «Bonden på Bakken bruk».
Tilskuddet utbetales når demoen er ferdig produsert og presentert for
distribusjonskanaler beskrevet i søknaden. Utbetalingsanmodning sendes til
postmottaket i Røros kommune sammen med dokumentasjon på at demoen er
ferdig og presentert for de beskrevne distribusjonskanalene.
Fra diskusjonen; Det ble etterlyst et budsjett for hele produksjonen. Det ble
også henvist til både Midt-Norsk filmsenter (Trøndelag) og Filminvest
(Innlandet) som kompetansemiljøer som mulige samarbeidspartnere i
lanseringsarbeidet.
Vedtak;
Fakta film tildeles kr.15000 til produksjon av en demo om
dokumentarfilmen «Bonden på Bakken bruk».
Tilskuddet utbetales når demoen er ferdig produsert og presentert for
distribusjonskanaler beskrevet i søknaden. Utbetalingsanmodning sendes til
postmottaket i Røros kommune sammen med dokumentasjon på at demoen er
ferdig og presentert for de beskrevne distribusjonskanalene.
Verdensarvrådet ved leder kontakter Fakta film for å bli informert om hvilke
kompetansemiljøer innenfor filmbransjen i Innlandet og Trøndelag som er
involvert/kontaktet i forbindelse med arbeidet med dokumentarfilmen.

Sak 27/20

Forskrift om tilskudd til utvalgte kulturlandskap og verdensarvområdene
Vega og Vest-Norsk Fjordlandskap. Forslag om utvidelse av forskriften til
å omfatte alle verdensarvområdene i Norge.
Innstilling;
Verdensarvrådet sender et likelydende brev som i vår til
landbruksministeren og ber om å få et møte for å utdype
behovet for at Røros bergstad og Circumferensen blir delaktig i forskriften om
tilskudd til utvalgte kulturlandskap og verdensarvområdene Vega og Vest
Norsk fjordlandskap.
Vedtak;
Verdensarvrådet sender et likelydende brev som i vår til
landbruksministeren og ber om å få et møte for å utdype
behovet for at Røros bergstad og Circumferensen blir delaktig i forskriften om
tilskudd til utvalgte kulturlandskap og verdensarvområdene Vega og Vest
Norsk fjordlandskap.

Sak 28/20

Kulturminneforvalter i Circumferensen. Status og veien videre.
Innstilling;
Det arbeides videre med å få etablert stillingen som kulturminneforvalter for
Røros bergstad og Circumferensen etter endelig budsjettbehandling hos partene
i løpet av desember.
Vedtak:
Det arbeides videre med å få etablert stillingen som kulturminneforvalter for
Røros bergstad og Circumferensen etter endelig budsjettbehandling hos partene
i løpet av desember.

Sak29/20

Virksomhetsplan for verdensarvsenteret 2021
Innstilling;
Verdensarvrådet slutter seg til den framlagte aktivitetsplanen
for verdensarvsenteret.
Vedtak;
Verdensarvrådet slutter seg til den framlagte aktivitetsplanen
for verdensarvsenteret.

Sak 30/20

Reautorisasjon av verdensarvsenteret for perioden 2022-2027.
Orientering
Direktør Odd Sletten orienterte om prosessen fram mot reautorisasjon av
verdensarvsenteret for perioden 2022-2027.
Den konkrete planen for prosessen legges fram for rådet på dets første møte
den 29.januar 2021.

Sak 31/20

Møteplan for verdensarvrådet 2021
Et nytt år står for døren, og det må legges en møteplan. I og med at både
saken om regional kulturminneforvalter og ny autorisasjon av
verdensarvsenteret fordrer tidlig oppfølging på nyåret, foreslår
koordinator at første møtet i rådet blir allerede 29. januar.
Følgende møterekke foreslås;
29.01.21
19.03.21
18.06.21
24.09.21
10.12.21

Røros (Antagelig teams)
Tolga
Engerdal
Holtålen
Os

Andre datoer å merke seg i 2021 er;
4.-6. mai.
26.-27.juni
21.august
September;

Verdensavforum Geiranger
Åpning av historisk vandrerute, Malmveien, Røros
Markering Femundsmarka nasjonalpark 50 år
Nordisk verdensarvkonferanse Rjukan-Notodden

Åpning av infosenter på Tolga, avduking av modeller på Blokkodden og
utstillingen «Vår felles verdensarv» på Smelthytta er også arrangementer som
vil komme i løpet av sommeren.
Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling
Vedtak;
29.01.21
19.03.21
18.06.21
24.09.21
10.12.21

Røros (Antagelig teams)
Tolga
Engerdal
Holtålen
Os

Andre datoer å merke seg i 2021 er;
4.-6. mai.
26.-27.juni
21.august
24.-27.august
September;

Verdensavforum Geiranger
Åpning av historisk vandrerute, Malmveien, Røros
Markering Femundsmarka nasjonalpark 50 år
Nordisk riksantikvarmøte på Røros
Nordisk verdensarvkonferanse Rjukan-Notodden

Åpning av infosenter på Tolga, avduking av modeller på Blokkodden og
utstillingen «Vår felles verdensarv» på Smelthytta er også arrangementer som
vil komme i løpet av sommeren.
Sak 33/20

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt

Referent;

Torfinn Rohde

